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Úvodom 
Slovensko sa pripája k trendom rozvinutých krajín Eu-

rópskej únie, kde sa spolu s predlžovaním strednej dĺžky 
života zlepšuje aj kvalita života vo vyššom veku. Súvisí to 
nielen s dostupnosťou zdravotnej starostlivosti, ale aj s jej 
rastúcou kvalitou. Ale nielen to. Zdravotný stav výrazne 
ovplyvňujú aj aktivity vzdelávacie, zmena životného štýlu, 
stav zdravotného uvedomenia našich občanov a do reálneho 
života uvádzané stravovacie návyky. To je však komplex 
opatrení, ktorý sa prejavuje na zdravotnom stave celej popu-
lácie. Problematika geriatrie sa tak iba posúva do vyšších 
vekových skupín, mnohé špecifické problémy ostávajú, no 
objavujú sa aj mnohé ďalšie a nové. Dĺžka veku nie je jedi-
ná charakteristika, ktorá nás zaujíma. Stále viac sa hovorí 
o kvalite života. 

Renomovaní autori predkladajú odbornej verejnosti už 
tretie prepracované a doplnené vydanie knižnej publikácie 
Geriatria pre praktického lekára (2004, 2006, 2014). Som 
veľmi rád, že sme svedkami rodiacej sa tradície pokračujú-
cich vydaní potrebných lekárskych monografií, ktoré odrá-
žajú nielen medicínsku a spoločenskú potrebu, ale aj vývoj 
poznatkov a klinických skúseností lekárov, špecialistov 
v danom odbore.  

O osude seniora spravidla nerozhoduje akútne ochore-
nie, pre ktoré sa práve lieči, ale skôr početné nešpecifické 
komplikácie – tzv. geriatrické syndrómy. V praxi sú časté 
somatické geriatrické syndrómy (poruchy chôdze, pády, 
inkontinencia, závraty a iné); psychické (demencia, depre-
sia, poruchy chovania a pod.) a sociálne geriatrické syn-
drómy (napr. sociálna izolácia, dysfunkcia rodiny, násilie 
voči starému človeku a iné). Je potrebné myslieť na to, že 
polymorbidita staršej populácie je dôsledkom vysokej pre-
valencie rizikových faktorov zdravia už v mladšej populácii.  

Aj na základe týchto skutočností sme sa rozhodli 
v následnej sérii prezentovať vybrané geriatrické syndrómy 
na stránkach nášho časopisu z knižných publikácií Vydava-
teľstva Herba (so súhlasom vydavateľstva i autorov). 
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Depresia  
Depresia je jednou z najčastejších psychických porúch 

v starobe. V slovenskej epidemiologickej štúdii EPID sa 
veľká depresia zistila až u 14 % osôb vo veku 60 a viac 
rokov a malá depresia alebo depresívne príznaky sa zistili 
u ďalších 24,5 % osôb (Heretik et al., 2003). Existuje veľa 
dôvodov, prečo je výskyt depresie v starobe vyšší. Patria 
medzi ne choroby, disabilita, osamelosť, chronická bolesť, 
finančné problémy, lieky. Dôležitým faktom je aj strata 
partnera.  

Riziko o niečo zvyšuje aj starnutie (pokles tvorby neuro-
transmiterov). Z chorôb mozgu majú k depresii najtesnejší 
vzťah subkortikálne ischemické ložiská (vaskulárna depre-
sia). Depresia sprevádza aj iniciálne štádiá demencie (tab. 1).  

Tabuľka 1. Rizikové faktory vzniku depresie  
(podľa Bayer, 2010).  

Choroby Lieky 

zhubné choroby 
pokročilé štádiá chronických 
chorôb 
choroby CNS  
 stavy po NCMP 
 chronická ischémia mozgu 
 Parkinsonova choroba 
 Alzheimerova demencia 
 sclerosis multiplex 
 amyotrofická laterálna  
skleróza 
 temporálna epilepsia 
 normotenzný hydrocefalus 
endokrinné choroby 
 hypo(hyper)tyreóza 
 hyper(hypo)funkcia  
prištítnych teliesok 

benzodiazepíny 
trankvilizéry  
antiparkinsoniká 
 amantadín 
 levodopa 
antiepileptiká  
 prokarbazín 
 difenylhydantoín 
betablokátory 
cytostatiká 
 vinkristín  
 tamoxifén 
 interferón 
 L-asparagináza 
hormóny 
 kortikoidy 
 estrogény 
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 hyper(hypo) funkcia  
nadobličiek 
metabolické poruchy 
 hypo(hyper)káliémia 
 hypo(hyper)nátriémia 
 hypo(hyper)kalciémia 
 hypomagnéziémia 
 metabolická alkalóza  
alebo acidóza 
 hypoxémia 
iné 
 anémia 
 infekcie (najmä vírusové) 
iné 
 deficit B vitamínu a folátov 
 chronická bolesť 

iné  
 nesteroidové  
antiflogistiká 
 digoxín 
 cimetidín 

 
 

 

Klinické prejavy a formy depresie. Pacienti s depresiou 
majú smutnú náladu a často sú anxiózni. Mnohí z nich sa 
však usmievajú a popierajú zmeny nálady. Namiesto toho 
majú somatické ťažkosti, medzi ktoré patrí únava, spavosť 
alebo nespavosť, strata chuti do jedla alebo naopak bulímia 
(Kolibáš et al., 2005).  

Mávajú záchvaty plaču. Iní sa sťažujú, že nemôžu pla-
kať a že sú neschopní svoje city prejaviť. Mávajú hypo-
chondrické prejavy. Sú spomalení, ťažko sa sústredia. Ne-
vedia sa tešiť zo života. Strácajú záujem o predchádzajúce 
činnosti a uťahujú sa do úzadia. Môže to vyústiť až do za-
nedbávania osobnej hygieny vrátane inkontinencie (pseudo-
demencia). Majú pocit bezvýchodiskovej situácie, často 
myslia na smrť a suicídium. Nedôverujú si a majú pocit 
menejcennosti, ktorý môže vyústiť do sebaobviňovania 
a ruinačných bludov. Môžu sa vyskytnúť aj zrakové, slu-
chové a menej často čuchové

 
halucinácie. Bludy a haluciná-

cie sa vyskytujú u starších ľudí častejšie. Depresia sa vysky-
tuje vo viacerých formách (tab. 2).  

Tabuľka 2. Diagnostické kritériá veľkej depresívnej 
poruchy (DSM-IV).  

1. 
Prítomnosť symptómov počas väčšiny dní v období  
dlhšom ako 14 dní, 

2. 
Nechutenstvo a chudnutie  
(viac ako 25 % telovej hmotnosti počas mesiaca) 

3. Nespavosť alebo zvýšená spavosť  

4. Únava alebo strata energie 

5. Pocity bezcennosti alebo viny 

6. Znížená koncentrácia 

7. Suicidálne myšlienky 

8. Strata záujmu 

Ako melancholická depresia sa označuje veľká depre-
sívna porucha, pri ktorej je v popredí strata záujmu, chudnu-
tie, retardácia a výraznejšie ranné pesimum. Bludy a haluci-
nácie sú prejavom psychotickej depresie, ktorá sa v starobe 
vyskytuje častejšie. Dystýmia je depresia, ktorej prejavy nie 
sú také závažné ako pri veľkej depresívnej poruche. V po-
predí je depresívna nálada, anhedónia a somatické prejavy 
trvajúce dlhšie ako 2 roky. Malá depresívna porucha (pod-
prahová depresia) je menej výrazná ako veľká depresívna 
porucha a trvá kratšie ako dystýmia. O diagnóze svedčí 
prítomnosť 1 – 4 z typických prejavov depresie. Reaktívna 
depresia je vyvolaná nepriaznivými životnými udalosťami 
a situáciami. Bipolárna mániodepresívna porucha sa začína 
v starobe menej často a pacienti ju získali v mladšom veka. 
Vyskytuje sa v 2 typoch. Pri type I sa striedajú maniacké 
fázy s depresívnymi. Pri type II sa mánia nevyskytuje (u pa-
cientov bývajú však obdobia, keď sú vzrušenejší). Mánia 
môže byť spôsobená NCMP, traumou hlavy aj inými neuro-
logickými poruchami.  

Diagnostika. Na depresiu treba myslieť pri zmene sprá-
vania a pri somatických ťažkostiach, ktoré nemožno vysvet-
liť iným spôsobom. Na potvrdenie diagnózy sa používa 
najmä Geriatrická škála depresie (GDS, Yesavageho test) 
(tab. 3).  

Tabuľka 3. Geriatrická škála depresie  
(GDS, Yesavageho test). 

 Počet  
bodov 

Áno Nie 

1. Ste vcelku spokojný so svojím životom?  0 1 

2. Zanechali ste veľa svojich aktivít a záujmov?  1 0 

3. Máte pocit, že Váš život je prázdny?  1 0 

4. Často sa nudíte?  1 0 

5. Mávate väčšinou dobrú náladu?  0 1 

6. Máte obavu, že sa Vám niečo stane?  1 0 

7. Cítite sa väčšinu času šťastný?  0 1 

8. Cítite sa často bezmocný?  1 0 

9. Ste radšej doma, ako by ste išli von  
a robili nové veci?  

1 0 

10. Myslíte si, že máte väčšie problémy  
s pamäťou ako väčšina ľudí?  

1 0 

11. Myslíte si, že je to pekné teraz žiť?  0 1 

12. Myslíte si, že spôsob Vašej existencie  
nemá cenu?  

1 0 

13. Cítite sa plný energie?  0 1 

14. Myslíte si, že Vaša situácia  
je bezvýchodisková?  

1 0 

15. Myslíte si, že väčšina ľudí je na tom  
lepšie ako Vy?  

1 0 

Hodnotenie:  <3 ± 2 Norma, 7 ± 3 Mierna depresia, 12 ± 2 
Výrazná depresia  
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Dôležité sú údaje od príbuzných, údaje o chorobách, lie-
koch a abúzoch. V rámci anamnézy sa treba pýtať na suici-
dálne myšlienky, pretože depresia patrí medzi najdôležitej-
šie rizikové faktory suicídia, ktoré sa vyskytuje v starobe 
častejšie najmä u mužov. Týchto pacientov treba urgentne 
hospitalizovať. Ďalšími faktormi sú bolesti alebo výrazná 
disabilita, osamelosť, ovdovenie, zlá finančná situácia. 
Abúzy, problémy a choroby uvádzané v osobnej a rodinnej 
anamnéze.  

Fyzikálne vyšetrenie sa zameriava na zistenie možnej 
príčiny a komplikácií depresie (sebapoškodzovanie, poru-
chy výživy, zlá osobná hygiena). Laboratórne vyšetrenia sa 
robia podľa fyzikálneho vyšetrenia a užívaných liekov. 
Pretože choroby štítnej žľazy sú v starobe častejšie, bolo by 
treba určiť aj koncentrácie tyreoidových hormónov v sére. 
Pri hodnotení sa má brať do úvahy, že pri depresii býva 
mierne znížená sérová koncentrácia T3 a T4 a mierne zvýše-
ná hormónu stimulujúceho tyreoideu. V starobe sa častejšie 
vyskytuje aj hyperparatyreóza, a preto je vhodné zistiť kon-
centráciu vápnika v sére. O nedostatku vitamínu B12 a folá-
tov svedčí makrocytová anémia.  

Prevencia a liečba depresie. Dôležitú podpornú úlohu 
má zapojenie starého človeka do komunity, v ktorej žije. 
Dôležitejšia je skôr kvalita ako rozsah podpornej siete. Po-
zitívne pôsobia osoby, ktoré majú spoločné záujmy a majú 
približne rovnaký vek. Najdôležitejšou osobou je partner. 
Rodina a okolie však môžu depresiu zhoršiť, ak nie sú v nej 
dobré vzťahy. V liečbe depresie sa používa aj kognitívny 
tréning, pomocou ktorého sa pacienti naučia pozerať na 
svoje problémy pozitívnejšie. Behaviorálna terapia učí pa-
cientov tešiť sa zo života. Interpersonálna terapia sa zmeria-
va na vzťahy medzi pacientom a jeho okolím. 

Farmakoterapia a elektrokonvulzívna liečba. Staršie tri-
cyklické antidepresíva nie sú pre starších ľudí veľmi vhod-
né, pretože majú nepriaznivé účinky na kardiovaskulárny 
systém (poruchy vedenia vzruchov v myokarde, ortostatická 
hypotenzia). Novšie používané selektívne inhibítory spätné-
ho vychytávania sérotonínu (SRSI) majú menší výskyt ne-
žiaducich účinkov. Patrí medzi ne nechutenstvo, žalúdkové 
a duodenálne vredy, poruchy spánku a rovnováhy. U sta-
rých ľudí môžu spôsobovať syndróm nadmernej sekrécie 
antidiuretického hormónu. Interferujú aj s cytochrómom  
P-450 a môžu znížiť odbúravanie niektorých liekov, a tým 
zvýšiť ich účinnosť (napr. warfarínu). Pri ich užívaní nie je 
vhodné užívanie tramadolu pre riziko vzniku sérotonínové-
ho syndrómu. Pri rezistencii voči farmakoterapii sa indikuje 
elektrokonvulzívna liečba, ktorá účinkuje najrýchlejšie a je 
vhodná najmä u pacientov so silnými suicidálnymi tenden-
ciami. Nepríjemné sú poruchy pamäti, ktoré však u väčšiny 
pacientov ustúpia do pol roka. 

 
 
 
 
 

Záver 
Uvítali sme možnosť prezentovať najnovšiu knihu Geri-

atria pre praktického lekára, ktorú v opakovanom a doplne-
nom vydaní pripravili skúsení autori prof. Ladislav Hegyi 
a prof. Štefan Krajčík. So súhlasom autorov a vydavateľstva 
Herba sme vybrali stať, ktorá určite zaujme psychiatrov – 
a nielen ich. Veríme, že aj vďaka najnovším poznatkom 
zdravotníctvo dokáže správne zareagovať na nové problémy 
starnúcej populácie. Súčasťou práce geriatrickej ambulancie 
musí byť dispenzarizácia a funkčné posudzovanie zdravotné-
ho stavu seniorov. Indikáciou na zaradenie je významná mul-
timorbidita s prítomnosťou geriatrických syndrómov (najmä 
geriatrického maladaptačného syndrómu) a dlhovekosť.  

Praktický význam funkčného posudzovania by mal byť 
v tom, aby sa v zdravotnej dokumentácii seniora neuvádzal 
len dlhý výpočet nozologických jednotiek, ale aj vyjadrenie 
o vývine, či výsledkoch riešenia malnutrície, kognitívnej 
poruchy, pohybového postihnutia, užívania pomôcok, miery 
sebestačnosti a pod. To by malo súvisieť s nárastom geri-
atrickej rehabilitácie.  

Zvýšenie absolútneho počtu žijúcich starých ľudí najmä 
vo vyšších vekových skupinách zvyšuje hospitalizačný tlak 
na všetky medicínske odbory, aj psychiatriu. Aby jednotlivé 
odbory boli schopné poskytovať adekvátnu starostlivosť, 
musia byť k dispozícii dostatočné nielen konziliárne, ale aj 
ambulantné, nemocničné a ďalšie geriatrické služby.  

Predlžovanie ľudského veku prináša so sebou celý rad 
problémov zdravotníckych a sociálnych nielen pre seniora, 
ale aj pre jeho rodinu a celú spoločnosť. Starnutie populácie 
ako typický jav modernej spoločnosti vyžaduje v mnohých 
oblastiach zmenu myslenia a postojov, od konzervativizmu 
lekárov až po nevšímavosť politikov. Predkladaná publiká-
cia reaguje a odpovedá na tieto otázky a pripravuje geri-
atrov, ale aj lekárov príbuzných odborov na riešenie aktuál-
nych úloh v tejto oblasti. Publikácia prináša nielen množ-
stvo informácii o starom človeku v zdraví i chorobe, ale aj 
o senioroch ako o populačnej skupine. Pomáha nielen 
zvládnuť manažment starostlivosti o starého pacienta, ale 
i pochopiť súvislosti v širšom rozsahu v rovine manažmentu 
geriatrickej starostlivosti ako celku. Aj preto považujem 
prácu autorov prezentovanej publikácie, ale aj vydavateľ-
stva Herba, za mimoriadne záslužnú. Kniha je určená pre-
dovšetkým geriatrom, internistom, všeobecným lekárom 
prvého kontaktu, nielen pre postgraduálne vzdelávanie, ale 
aj pre štúdium vybraných kapitol v rámci pregraduálneho 
vzdelávania na lekárskych fakultách. Sme presvedčení, že 
táto monografia nadviaže na úspechy predchádzajúcich 
vydaní Geriatrie pre praktického lekára. Knihu, ktorá už je 
v našich kníhkupectvách, si možno objednať aj na stránke 
www.shopherba.sk  
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